
ΠΟΛ 1101/2018 - Έκδοση αποδείξεων για 
πωλήσεις χύμα οίνου, τσίπουρου, τσικουδιάς 

Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή αποσταγμάτων 

(τσίπουρου, τσικουδιάς) σε χύμα μορφή 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) των παραγράφων 1, 2, 3, 8 και 11 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α'251), 

«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Συναφείς Ρυθμίσεις και Άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει. 

β) της παραγράφου 8 της ενότητας Ε' του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α' 281), «Αιθυλική 

αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά», όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με τις διατάξεις 

της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του ν. 4446/2016 (Α' 240). 

γ) της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1002/2014 (Β' 3), «Κατηγορίες οντοτήτων που 

απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. 

Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων 

κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού 

ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.». 

δ) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 

4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα των παραγράφων 1 και 2 (περιπτώσεις δ' και θ') του 

άρθρου 2, του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 

αυτού. 

στ) της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. 

2. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 

«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 

του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016. 

3. Την με αριθμ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. 

(ΦΕΚ 689 Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2017) «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.». 

https://www.oenet.gr/online/oen/item/23736-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1
https://www.oenet.gr/online/dnee/dikigoroi-simvolaiografoi/item/48505-ptoxeftikos-kodikas-dioikitiki-dikaiosini-teli-paravola
https://www.oenet.gr/online/oen/forologika-themata-pol/item/25534-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%82
https://www.oenet.gr/online/oen/item/42722-i-efarmogi-tis-simfonias-dimosionomikon-stoxon-kai-diarthrotikon-metarrithmiseon


4. Την ανάγκη διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων στις αγορασθείσες και πωληθείσες 

ποσότητες οίνου και αποσταγμάτων (τσίπουρου, τσικουδιάς) σε χύμα μορφή. 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 

αποφασίζουμε: 

1. Για τις πωλήσεις οίνου ή αποσταγμάτων (τσίπουρου, τσικουδιάς) σε χύμα μορφή σε 

ιδιώτες, εκδίδονται στοιχεία λιανικής πώλησης στα οποία, εκτός από τις ενδείξεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α' 251), αναγράφονται υποχρεωτικά η 

ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών. 

Η υποχρέωση της παραγράφου αυτής είναι καθολική και καταλαμβάνει τις πωλήσεις των 

υπόψη αγαθών που πραγματοποιούνται από καταστήματα λιανικής πώλησης, όπως 

ενδεικτικά κάβες, καταστήματα εστίασης και λοιπά καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων που πραγματοποιούνται 

λιανικώς από τους αγρότες του κανονικού ή του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.. 

2. Τα στοιχεία λιανικής πώλησης οίνου ή αποσταγμάτων (τσίπουρου, τσικουδιάς) σε 

χύμα μορφή εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού 

μηχανισμού (Φ.Η.Μ.), κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 12 του 

ν.4308/2014. 

3. Δεν ισχύουν οι απαλλαγές από τη χρήση Φ.Η.Μ. που προβλέπονται με τις διατάξεις 

της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1002/2014 της περίπτωσης δ' της παραγράφου 4 και της 

περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 1, για τις υπόψη συναλλαγές. 

4. Ειδικά για τις πωλήσεις των υπόψη αγαθών από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος 

Φ.Π.Α., τα σχετικά στοιχεία λιανικής πώλησης δύναται να εκδίδονται χωρίς τη χρήση 

Φ.Η.Μ.. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΦΕΚ Β’ 2102/08.06.2018 

Αθήνα, 22/05/2018 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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